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„Elõítélettel viseltetni valaki iránt, annyit tesz, hogy úgy bíráskodunk 
valaki felett, hogy nem is ismerjük.”

Október      6. (szombat) ARADI VÉRTANÚK ÜNNEPE
00

Október      6. (szombat) 14 Balassagyarmat-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00 00Október      7. (vasárnap)   9 -14 VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében

00
Október    12. (péntek) 18 III. Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (10. forduló)
Október    13. (szombat)   8 KATOLIKUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ RIMÓCON
Október    15. (hétfõ) ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ

30Október    20. (szombat) 13 Mátranovák-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00

Október    20. (szombat) 16 Alsónémedi kórus koncertje
00Október    21. (vasárnap) 11 Ünnepi szentmise a templom újjászentelésének centenáriuma 

alkalmából, a misét Dr. Beer Miklós püspök úr celebrálja
00Október    23. (kedd) 16 Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

,,Jó tanulók’’ jutalmazása
30

Október    28. (vasárnap) 13 Rimóc-Nõtincs bajnoki labdarúgó mérkõzés
30

November  4. (vasárnap) 13 Berkenye-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

00

Prohászka Ottokár:

Kõ az úton
Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kõ is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Õt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kõ áldást hozott.

100 évvel ezel tt nyerte el a rimóci templom mai alakját és méretét!

Nagyon szép, kerek évfordulót ünnepelhet Rimóc lakossága e hónap huszadik 
napján. Pontosan 100 esztendõvel ezelõtt, október 20-án áldották meg egy szép 
ünnepség keretein belül az 1912-ben renovált, valamint - a szentély irányába 
újonnan megnyújtott, és két kereszthajóval - kibõvített rimóci római katolikus 
templomot. Ekkor Dr. Frank István volt a rimóci plébános, aki fáradhatatlanul írta 
Esztergomba szinte egymás után a leveleket, amelyekben kéri a támogatást a 
templom építésére. Felutazott az érseki székhelyre is, hogy tárgyaljon Rajner Lajos 
prímási helynök-püspökkel. Frank plébános Rajner helynök úrral történõ levelezése 
fennmaradt az Esztergomi Prímási Levéltárban, valamint a Rimóci Plébánia 
Irattárában is fellelhetõek levelek, illetve tervrajzok, amelyek segítségével 
rekonstruálhatók az 1912. évi templomépítés/bõvítés történései, körülményei.

1912. október 20. Ez az egyetlen pontosan ismert szentelési-, pontosabban 
megáldási dátum templomunk történetében. A török idõkben lerombolt Árpádkori 
templomocskát helyrehozták, felépítették, de sajnos 1725-ben leégett. Ezt követõen 
ismét restaurálták. 1835-ben bõvítették: a szentély irányába megnyújtották. Sajnos 
ezt a bõvítést nem megfelelõ anyagokból, és nem megfelelõ minõségben végezték 
el, ezért hamarosan tönkrement a hozzáépített rész: repedeztek a falak, mállott a 
boltozat. Ráadásul 1875-ben ismét leégett az épület. Ezt követõen már foglalkoztak 
a bõvítés gondolatával is - 1886-ban terv és költségvetés is készült az építkezés 
elvégzésére. Ha ekkor elvégezték volna a bõvítést az elkészített tervrajz szerint, 
akkor jelenleg egy egyenlõ szárú kereszt alakú, viszont rövidebb temploma lenne 
Rimócnak. Valószínûleg pénzhiány miatt nem valósult meg ez a tervezet. Krigovszky 
Henrik plébános levele szerint 1896-ban „a rimóczi templom magas fekvése miatt 
nagyon ki van téve a zivatarok, és esõzések pusztításának, minek következtében 
nagyon megrongálódott, a vakolat lehullott, a torony párkányzatai leomladoztak, 
ennél fogva a templom külsõleg halaszthatatlan javítást igényel. De a templom 
belsejét is ki kell egy alkalommal javítani, mert 1875. szeptember 26-kán történt 
szerencsétlen tûzvész után a templom csak külsõleg javíttatott ki, és fedetett be, a 
belsõ javítás elhalasztatott, melyet azonban most már halasztani tovább nem lehet.” 
Csak Krigovszky halála után, 1899-ben tatarozták a templomot. Viszont a XX. 
század elsõ éveire ismét nagyon rossz állapotba került az épület. Frank István 
plébános már 1911-ben megpendíti a tatarozás, és az azzal egy idõben végzendõ 
kibõvítés húrjait, de elutasító válaszokat kap Esztergomból. Leveleiben vázolja a 
rimóci helyzetet: „A rimóczi plébániatemplom oly desolált [leromlott] állapotban van, 
hogy annak helyreállítása el nem odázható. Ez alkalommal a templom kibõvítése is 
mulhatatlanul eszközlendõ, mert a hívek számához arányozva határozottan szûk és 
kicsiny.”                                                                                    folytatás a 14. oldalon

õ

( )

3. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 3-1 (2-1)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Boda V. (Fodor R., Molnár T.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi (Fekete) - Laczkó, Fábián, Rácz, Bangó 
N. (Hegedûs) - Árva, Bangó R. (Vincze)                                Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Bangó R., Oláh, Kelecsényi, ill., Lavaj   Sárga lap: Zséi, Oravesz
Jók: Oláh, Fábián, Rádi, ill., Ravasz G., Racs J., Tóth 
Változatos, jó iramú mérkõzésen az elsõ félidõ 9. percben a hazaiak elsõ támadása gólt 
eredményezett. Bangó Rómeó senkitõl sem zavartatva a kapus fölött az üres kapuba 
emelte a labdát. 1-0. 11 perccel késõbb Oláh Tibor értékesített szabadrúgásával 2 gólra 
nõtt a hazaiak elõnye. A 39. percben Lavaj fejes gólja szépítést hozott a vendégek 
számára. A második félidõ kiegyenlített játékot hozott, Kelecsényi az 79. percben szöglet 
után, fejes góllal eldöntötte a mérkõzés sorsát.
Komár Gábor: Nem játszottunk jól, sokszor hibáztunk, de tettünk a gyõzelemért és ez 
gólokkal párosult. Nehéz, de fontos gyõzelmet arattunk.
Tõzsér Zsolt: Mezõnyben uraltuk a játékot, többet volt nálunk a labda, de ezt a játékot gólra 
játsszák. Gratulálok a gyõztes csapatnak.                                                            Ifi: 1-5 (1-4)

4. forduló: Karancskeszi - Rimóc 2 - 0 (1 - 0)
Karancskeszi, 150 nézõ, vezette: Molnár T. (Lovasi J., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi - Laczkó, Fábián, Rácz, Bangó N. - Árva 
( Bangó R.), Vincze.
Játékos-edzõ: Komár Gábor                     Gól: Lantos, Oláh (11-esbõl)
Sárga lap: Danczák, ill. Oláh  Jók: Danczák, Botos, Pál, ill. Rácz, Bangó N.
A hazai szervezett játékkal, ellentmondást nem tûrõen játszva, ismét gyõzelemmel 
köszöntötte a hazai publikumot.
Mátyus Sándor: Végig kézben tartottuk a mérkõzést, s okos, taktikus játékkal 
magabiztos gyõzelmet aratunk.
Komár Gábor: Közepes színvonalú mérkõzésen gyengén, hitetlenül, sok hibával 
játszottunk, a kaput nem veszélyeztettük. Megérdemelten nyert a hazai csapat.                                                           

Ifi: 4-1 (0-1)
5. forduló: Rimóc - Somoskõújfalu 5 - 0 (2 - 0)

Rimóc 100 nézõ, vezette: Trubin B. (Béres K., Csáki T.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi - Komár (Beszkid), Fábián, Rácz, 
Bangó N. - Vincze (Árva), Bangó R.
Játékos-edzõ: Komár Gábor    Gól: Komár, Bangó R., Vincze 2., Beszkid
Sárga lap: Kelecsényi, ill. Gazsi, Bojtár, Bognár
Jók: az egész csapat, ill. Váradi, Bartha
Húsz perc kiegyenlített játék után a hazaiak fokozatosan átvették a mérkõzés irányítását, 
támadásaik sokkal veszélyesebbek voltak, mint ellenfelüké, és ez rövid idõn belül gólokkal 
párosult. A vendégek próbálkozásaik kevés veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára. 
Komár Gábor: Jó teljesítményt nyújtva, bátran önbizalommal focizva sima gyõzelmet 
arattunk. Helyén kell kezelnünk a sikert, és készülnünk a jövõ hétre.
Ornyik Róbert: Gratulálok a hazai csapatnak.                                               Ifi: 1 - 3 (0 - 2)

6. forduló: Pásztó - Rimóc 4-3 (2-1)
Pásztó, 150 nézõ, vezette: Gordos Á. (Szigetvári Z., Lovasi J.)
Rimóc: Oláh T. - Hegedûs, Kuris, Rádi, Kelecsényi - Árva, Fábián, Rácz, Bangó N.  
Vincze, Bangó R.    Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Bakos T. (4), ill., Fábián, Oláh T. 11-esbõl, Bangó R.
Sárga lap: Molnár M., Maksó B.  Jók: Bakos T. a mezõny legjobbja, Sándor, Gömbicz, Nagy 
Zs., Molnár M., Neumann, ill., Fábián, Rácz, Kuris
Közepes iramban kezdõdött a mérkõzés, a félidõ derekán egy gyors gólváltás után 
nagyobb sebességre kapcsoltak a csapatok, a hazaiak egy szép támadást követõen 
elõnnyel tudtak vonulni a pihenõre. Fordulás után a rimóciak bátrabban 
kezdeményeztek, de egy újabb formás támadás végén növelték elõnyüket a pásztóiak. 
Változatos, nyílt volt a meccs, egy védelmi kihagyás után a vendégek szépíteni tudtak. A 
kapott gól nem törte meg a fiatal hazai gárda lendületét és egy újabb szép találattal 
növelni tudták elõnyüket. Egy jó iramú gólgazdag mérkõzésen büntetõbõl ismét szorosra 
vált a mérkõzés, de a hazaiak egy nagyon jó napot kifogó Bakos Tamás vezényletével 
megõrizték elõnyüket. 
Vallus Ferenc: Egységes, elszánt játékunk, egy kiemelkedõ egyén teljesítmény és némi 
szerencse ellensúlyozta a védelmünk megingásait. Sikerült megszereznünk az elsõ õszi 
gyõzelmünket.
Komár Gábor: Hajtós, küzdelmes meccsen végig futottunk az eredmény után, rossz 
védekezésünk és a kapu elõtti rossz megoldásoknak köszönhetjük a vereségünket.

Ifi: 5-2 (2-2)

7. forduló: Rimóc - Bercel 3 - 0 (1 - 0)
Rimóc, 80 nézõ, vezette: Molnár T. (Fodor R., Lovasi J.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi - Árva, Fábián, Rácz, Bangó N. - Vincze 
(Beszkid), Bangó R. (Komár)  Játékos-edzõ: Komár Gábor      Gól: Kelecsényi 2, Bangó N. 
Sárga lap: Mócsány, ill. Jele T.     Jók: Kelecsényi a mezõny legjobbja, Rácz, ill. Jele Cs., Egervári
A hazaiak az elsõ perctõl kezdve fölényben játszottak a mérkõzés folyamán, bár a 
vendégek remek védekezése az elsõ félidõ harminckettedik percéig megakadályozta a 
gólszerzésben. A második félidõben már több gólszerzési lehetõség is adódott a 
hazaiaknak, de ebbõl csak kettõt értékesítettek. 
Komár Gábor: Az elsõ félidõben idegesen játszottunk, több helyzetet kihagytunk, de 
elõnybe kerültünk. A második félidõben több helyzetet kidolgozva  Kelecsényi vezérletével  
sima gyõzelmet arattunk.
Matyóka Ferenc: Megérdemelt hazai gyõzelem, sportszerûen játszó rimóci csapat teljesen 
megérdemelten tartotta itthon a három pontot. Dicséret illeti tartalékos fiatal berceli csapat 
minden tagját. Sok sikert kívánok a rimóciaknak a bajnokságban.                 Ifi.: 2 - 1 (1 - 0)     

Idegenben 100%-os serdülõ csapatunk
1. forduló: Érsekvadkert - Rimóc 1-15 (0-7)

Rimóc: Janusek Dániel - Kõmûves Tamás, Kormány Dávid, Jusztin Roland (Juhász 
Gergõ), Oláh Attila - Bene Richárd (Beszkid Mátyás), Csik Dávid, Csík Csaba, Rácz Adrián 
(Mócsány Patrik)  Bada Norbert (Oláh Áron), Csík Rómeó 
Gól: Csík R. (6), Bada (3), Oláh A (2), Csík Cs., Oláh Á., Rácz, Szabó (öngól) Jók: az egész csapat
Az újonc Érsekvadkert ellen rossz talajú pályán, porfelhõben sok gólt szerezve magabiztos 
gyõzelmet arattunk.

2. forduló: Rimóc - Palotás 3-4 (1-2)
Rimóc: Janusek - Kõmûves, Kormány, Jusztin, Oláh A. - Bene (Oláh Á.), Csík D. (Juhász), 
Csík Cs., Rácz (Beszkid) - Bada, Csík R.
Gól: Oláh A., Csík Cs., Csík R,        Sárga lap: Kormány, Kõmûves
Vendégek négy védelmi hibánkat is gólokkal büntették. Helyzeteink alapján nyernünk 
kellett volna.

3. forduló: Bercel - Rimóc 1-6 (0-3)
Rimóc: Janusek - Kõmûves, Kormány, Bene, Oláh Á.(Tihanyi Alex) - Rácz (Szoldatics 
Milán), Oláh A., Csík Cs., Csík D. - Bada, Csík R.                                Gól: Csík R. (5), Bada   
Jók: Kormány, Csík Cs., Csík R., Oláh A.
Jó védekezés és gyors támadásvezetés remek gyõzelmet hozott.

4. forduló: Rimóc - Berkenye 10-0 (3-0)
Rimóc: Janusek - Kõmûves (Beszkid), Jusztin, Bene (Juhász), Oláh Á. (Szoldatics Dávid) 
-  Csík D. (Pribelszki Zsolt), Oláh A., Csík Cs. Rácz - Csík R., Bada (Tihanyi)
Gól: Csík Cs. (3), Csík R. (3), Rácz (2), Janusek 11-esbõl, Bada        Jók: az egész csapat
Végig mi irányítottuk a mérkõzést, de viszont nehezen tudtuk megszerezni az elsõ gólunkat.

5. forduló: BSE Palóc Farkasok UPE - Rimóc 2-3 (2-2)
Rimóc: Janusek - Kõmûves, Kormány, Pribelszki, Jusztin - Bene (Csík D.), Oláh A., Csík 
Cs., Rácz - Bada, Csík R. (Oláh Á.)                                                   Gól: Bada (2), Oláh A.
Szoros, változatos, jó iramú mérkõzést játszottunk és olyan mérkõzést nyertünk meg, ahol 
igazi csapatként küzdöttünk és hajtottunk. Az egész csapat kitett magáért. Szép volt fiúk!

A felnõtt bajnokság állása: 
1. Berkenye 6 5 1 0 24-9 16
2. Karancskeszi 7 5 1 1 11-1 16
3. Palotás 6 5 0 1 18-11 15
4. Érsekvadkert 6 4 1 1 17-8 13
5. Mátranovák 6 3 2 1 12-8 11
6. Szécsény 7 3 2 2 10-11 11
7. Balassagyarmat 6 3 1 2 10-3 10
8. Rimóc 7 3 1 3 16-10 10
9. Karancslapujtõ 6 3 0 3 11-11 9

10. Héhalom 7 2 2 3 12-11 8
11. Nõtincs 7 2 0 5 7-17 6
12. Somos 6 1 1 4 13-15 4
13. Szurdokpüspöki 7 1 1 5 8-20 4
14. Pásztó 7 1 1 5 7-21 4
15. Bercel 7 1 0 6 7-27 3

Az ifjúsági bajnokság állása: 
1. Karancslapujtõ 6 5 0 1 26- 9 15
2. Héhalom 6 5 0 1 22- 7 15
3. Szécsény 6 4 1 1 48- 4 13
4. Pásztó 6 4 1 1 24- 8 13
5. Érsekvadkert 6 4 1 1 19-17 13
6. Somos 6 4 0 2 23-12 12
7. Bercel 7 3 1 3 21-17 10
8. Nõtincs 6 3 1 2 12- 8 10
9. Mátranovák 6 2 0 4 9- 9 6

10. Karancskeszi 6 2 0 4 11-15 6
11. Rimóc 7 2 0 5 14-27 6
12. Berkenye 6 1 1 4 9-26 4
13. Palotás 6 1 0 5 5-27 3
14. Szurdokpüspöki 6 0 0 6 0-57 0

A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:
1. Szécsény 4 4 0 0 45- 1 12
2. Rimóc 5 4 0 1 37- 8 12
3. Nõtincs 4 3 1 0 17- 4 10
4. Rétság 3 3 0 0 35- 0   9
5. Palotás 4 2 1 1 10- 9   7
6. BSE P. F. UPE 4 2   0   2    45-8       6

  7. Érsekvadkert 4 1 0 3 14-31 3

  8. Buják 3 0 1 2 2-23 1

  9. Héhalom 4 0 1 3 5-29 1

10. Bercel 4 0 0 4 3-34 0

11. Berkenye 3 0 0 3 0-66 0

Adam J. Jackson

„Simogassátok meg a deres fejeket,
csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Október elsején az Idõsek Világnapját 
ünnepeljük. Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük az idõskorúakat.

LASSAN GYÛLNEK PONTJAINK
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Gólyahír: Farkas Szabolcs Tamás - 2012. 08. 31.
Szülõk:

Szûcs Zsanett és Farkas Tamás

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

Gondolatok:
beidegzõdések, a vadász, meg a ragadozó lét. „máshoz”. Egy kicsit beveti a macskanézést, 
Nem bír a vérével, na. Nem tagadja, pofozgatta talán még dorombol is. Ember legyen a talpán, 
egy keveset: olyan rossz színben volt. Dehogy aki ennek ellen tud állni. Szóval ura a 
akarta kiszorítani belõle a szuszt! Csak helyzetének. Mondhatnám, „birkabaja”. Csak a 

Cicavízió megölelgette egy kicsit. De nem érti a pásztor lenne más!!!
U.I: Hárman is tudnak titkot tartani, ha kettõ cicaviccet, még a szava is elakadt. Persze, ha Nem értem, miért kell nyávogni, ha egy 

már halott.nem nézek feléjük, be se áll a szájuk, nyávogják fekete macska jön? Sötétben minden 
nagylegényesen, hogy: jaj, cica eszem azt a… macska fekete. És mint tudjuk, a macska Könyvajánló: Juan Carlos Onetti:
Bezzeg, amikor a cica rázendít egy kis éjjeli állat, vagy másért néznek ilyen A megvalósult álom /Elbeszélések/
macskazenére, jól elhúznám a nótáját, és még sötéten rá? Hogy hová lett a vaj? Esküszöm Onettinek elég egy-egy mozdulat, pillantás, 
alaposan meg is táncoltatnám õt. Az lenne, ám a mind a kilenc életemre, sejtelmem sincs. fintor, s máris rabjai vagyunk egyéni világának. 
ne mulass! De, ezután fütyülök rá. A macska a Mi az, hogy elvitte a cica? A cica kikéri Az elbeszélések hõsei álmodozó, küszködõ 
karmait is csak azért élesíti, hogy jobban magának ezt a gyanúsítgatást! Még hogy figurák. Akik mások szeretnének lenni, jobb 
menjen, mert folyton azt hallom micsoda életet élni. Legalábbis egy kicsit többet. A vaj, hajaj! Miféle bajusz? Nem, szó sincs 
kaparás. Vagy csak azért kapar, mert a világ szerzõ az élet egy-egy apró viszontagságát, róla, hogy a cica kerülgetne bármit is. Pláne 

vagy különös történését ragadja meg, és abban macskaszemmel egészen más. Többek között azt a kását. Fúj! Miféle játékot ûznek itt egy 
azért, mert a szeme világít a sötétben. Na, mutatja fel a lét elviselhetetlen nehézségét.tisztességes cirmossal? A cica maximum 
mindegy, „aki elég talpraesett, az másképp is fogócskára hajlandó néhanapján. A múltkor CD Ajánló: A progresszív zene rajongóinak 
érvényesülhet”. Ha nyávogásra, meg kaparásra is kicsit eljátszott azzal a szegény egérrel. ajánlom: a spanyol ÑU együttes összes lemezét.
nem vevõ a környezete, majd dörgölõdzik Nem akart ártani neki. Csak hát a Lõrik Sándor
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V Czerovszki István
1935-2012

Oláh Ferencné
1932-2012

„Kûzdöttél sokat, de már nem lehet,
a csend ölel körül és a szeretet.
Búcsúszó, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt,
elmentél, de gondolatban velünk maradsz.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

OLÁH FERENCNÉ
(élt 80 évet)

Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                    Gyászoló család

V

Csemer Károly, a cigány közösség önkormányzatának elnöke Ülésterembõl
szóban kiegészítette az elõterjesztést, kérve a képviselõk 

Szeptemberben két alkalommal is ülésezett képviselõ- támogató hozzáállását a programhoz. Elsõkét az arra jogot nyert 
testületünk. családok kertjei kerülnek felszántásra. Ezt a jogot a 

A szeptember 7-én, pénteken, 18 órakor kezdõdõ ülésen az lakókörnyezetben megvalósuló takarítással, szemétgyûjtéssel 
elsõ napirend keretében Usák Tibor, településtervezõ mérnök lehet megszerezni. Együttmûködést és segítséget kért Csemer 
ismertette a képviselõkkel a rendezési terv módosításának Károly a randalírozó fiatalok megrendszabályozása kérdésében 
aktuális helyzetét. A módosítás szükségszerûségét a Lóci út is. Elmondása szerint a késõ éjszaka is még az utcán tartózkodó 
melletti és a Szécsényi út melletti ipari, gazdasági övezet kiskorúak minõsíthetetlenül viselkednek, ami bántó és zavaró a 
kialakítása generálta. Mivel az eljárás hosszadalmas és pihenni akaró emberek számára. 
bonyolult, ezért indokoltnak látszik több apró, de fontos A temetõrõl szóló rendelet módosítására tett javaslat 
kiigazítás jelen módosítással egy idõben történõ átvezetése. Ezt elektronikusan megküldésre került a képviselõknek, mivel 
követõen az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került azonban nem volt elég idõ annak áttanulmányozására, ez a 
települések számára kiírt pályázaton való részvételrõl döntött a napirend elnapolásra került. 
testület. A harmadik napirend keretében az iskolával és az Tájékoztatást kaptak a képviselõk a járások és a közös 
óvodával kapcsolatos intézkedések megtárgyalása következett. hivatalok kialakításának Önkormányzatunkra háruló 
A képviselõk támogatták az iskola vezetésének azon tennivalóiról. A megyei kormányhivatal fõigazgatója október 
elgondolását, hogy az elsõ és második osztály mellett a 2-án 16 óráig kérte azon köztisztviselõk neveit, akik 2013. 
harmadik és a negyedik osztályban is legyen egész napos január 1-tól, a közszolgálatot a járási hivatalban folytathatják.
oktatás. Ehhez az önkormányzat biztosítani tudja az összes A testület döntésének értelmében ismét kiírásra kerül a 
szükséges technikai feltételt, azonban a gyerekek felügyeletére felsõfokú oktatásban részvevõ fiatalok részére a Bursa 
a pedagógus közösség kell, hogy találjon megoldást, úgy, hogy Hungarica Ösztöndíjpályázat.
ez további anyagi terheket ne rójon a település költségvetésére. Beszámoló hangzott el az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
Az iskola órakeretét az igazgató helyettes kérésének (IKSzT), kialakításának állásáról a KOBAK Egyesület elnöke, 
megfelelõen 271 órában állapították meg a képviselõk. Ezt Vincze Nikolett részérõl. Ezt követõen a kivitelezõ megkeresésére 
követõen a folyamatban lévõ beruházásokról kapott és javaslatára a testület döntött arról, hogy az eredetileg pénzhiány 
tájékoztatást a testület. Az egyéni kérelmek elbírálása  zárt ülés miatt kicserélésre nem tervezett ablakok helyére is újak 
keretében történt. Az ülés 9 óra 40 perckor ért véget. kerüljenek. Az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat 

A szeptember 28-ai ülés 18 órakor kezdõdött. Elsõként a biztosítja, és egy különálló szerzõdést köt ennek a kivitelezésére.
hátrányos helyzetû, cigány családok körében indítandó kiskert Zárt ülés keretében egyetlen kérelem elbírálására került sor.
mûvelés program támogatásáról tárgyalt a testület. Az ülés 20 óra 13 perckor véget ért. Beszkid Andor polgármester

Pályázati azonosító

Pályázó szervezet teljes
neve

RIMÓCI KOBAK
EGYESÜLET

Adószám

Pályázó által megjelölt
fõtevékenység
Finanszírozás módja

Kért összeg
Normatív támogatásra 
Döntés száma
Pályázati döntés
Rangsor
Megítélt összeg

NEA-UN-12-M-1829 NEA-MA-12-M-0863 NEA-MA-12-M-0901 NEA-MA-12-M-1045

RIMÓC POLGÁRÕR
EGYESÜLET

RIMÓCI SPORT
EGYESÜLET

RIMÓCI IFJÚSÁGI
EGYESÜLET

18642139112 18642902112 19928502112 18644928112

Természet- és
Környezetvédelem

a közbiztonság hobbi és sport Szabadidõ

Vissza nem térítendõ -
elõfinanszírozott

vissza nem térítendõ -
elõfinanszírozott

vissza nem térítendõ -
elõfinanszírozott

Vissza nem térítendõ -
elõfinanszírozott

350 000 Ft 354 130 Ft 413 120 Ft 7850 900 Ft
Nem jogosult Nem jogosult Nem jogosult Nem jogosult
55/2012. (07.30.) 45/2012.(08.02.) 58/2012. (09.17.) 58/2012. (09.17.)
Nyertes Nyertes Várólista Várólista
150 275 1288 1738
250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft

NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP - 2012. pályázati eredményei
Forrás: http//civil.kormany.hu/nea-palyazati-kereso

Tisztelt lakosok, könyvtárlátogatók
 Értesítjük Önöket, hogy a községi könyvtár a

Dr. Manga János Közösségi Ház
felújítása miatt elköltözött.

Új helye: Rimóc, István király út 32. (ovoda szolgálati lakás)

Nyitás: 2012. október 2.

Nyitvatartás: Kedd: 18 - 20 óráig Péntek: 17 - 19 óráig

Csemer Viktória - 2012. 09. 06.
Szülõk:

Csemer Ágnes és Csemer Géza

Velenczei Roland - 2012. 09. 19.
Szülõk:

Szabó Erika és Velenczei Zoltán

Oláh Gábor - 2012. 09. 28.
Szülõk:

Bada Szabina és Oláh Gábor

Oláh Alexa - 2012. 09. 28.
Szülõk:

Bangó Mária és Oláh Alex

„A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik õszinte életû édesanyánknak

VINCZE FERENCNÉ
(élt 92 évet)

Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                    Gyászoló család
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Jó állapotban lévõ 180 literes 
boros hordó eladó.

Cím: Árva Ferenc (Rimóc, Varsányi út 40.)

Kedves rimóci Anyukák és Nagymamák!

Segítségért fordulunk most hozzátok:

október 13-án az ipolymenti régió fiataljai látogatnak el hozzánk.

Kérünk benneteket, egy-egy tálca süteménnyel segítsetek 

megvendégelni az ide érkezõket, õk is szeretettel fogadtak 

minket a korábbi találkozók alkalmával.

A felajánlásokat szombaton reggel fél 7-tõl,

a Hunyadi úti iskolában vesszük át.

Köszönettel: a rimóci szervezõk

 A  mûsora aRimóci Tévé
Közösségi Ház átalakítási munkálatai 
miatt már két hónapja, és továbbra is 

határozatlan ideig szünetel!

Borszõlõ és must eladó.
Érdeklõdni: Percze János (Rimóc, Dózsa út 5.)

Tel: 06-20-436-4983

Súlyos és hatalmas
„szocialista” íróasztal eladó!
Érdeklõdni: Beszkid János (Rimóc, Bem Apó u. 49.)

SZÓVÁ TESZEM
Azt hiszem, a Rimóci Újság régebbi számaiban is jelent már 

meg írás hasonló címmel.
Most is azért ragadtam tollat, mert úgy gondolom, hogy egy 

bizonyos esemény mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
Nos, az egyik reggelre valaki „letojta” a Kanyó Balázs által 

faragott pihenõpadot. A hír hallatán valószínûleg minden 
normális érzésû ember mélységesen felháborodik. De úgy 
látszik, még a 21. században is van olyan, hogy valaki 
felfoghatatlan, bosszantó és megmagyarázhatatlan dolgot mûvel. 
Nem tudom, mit szólna az elkövetõ, ha valaki hasonló 
„csomagot” hagyna mondjuk az õ kerti padján. Erre a dologra 
semmiféle józan magyarázat nincs, csak a szándékos károkozás. 
Hihetetlen, hogy valaki tudva és akarva ilyet tegyen a saját 
falujában. Mivel nálunk semmi sem marad titokban, tudjuk azt is, 
hogy ki a tettes. Azért fordultam a nyilvánossághoz, hogy 
hasonló eset soha többé ne fordulhasson elõ.

A Szóvá teszem cikk folytatása:
Lapzárta után néhány órával értesültem egy újabb 

rongálásról. Valaki, vagy valakik felgyújtották a külsõ 
buszmegállót. No erre aztán megint mit lehet mondani? 
Mondhatnám,  amit néhai nagybátyám szokott mondogatni 
az ilyen esetekre: „hogy a keze szakadna le” az elkövetõnek. Ép 
ésszel fel nem lehet fogni, hogy valaki csupa szórakozásból, 
józanul vagy ittasan, szándékosan tesz kárt a falu, a közösség, 
végsõ soron mindannyiunk vagyonában. Csak remélni 
tudom, hogy mindkét esetben a tettes elnyeri „jól megérdemelt 
méltó” jutalmát. Bárki volt is: szégyelheti magát. 

Egy szebb világ reményében:                                 Beszkid János 

V

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben 

is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság decemberi számában a
2012-ben házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi fényképeit. Kérjük a fiatalokat, 

hogy ha szeretnék, hogy esküvõi fotójuk a Rimóci Újságban megjelenjen
2012. október 31-ig a fényképet adják le a Polgármesteri Hivatalban.

„A házasság az a mûhely, amelyben két ember bölcsességgel,
türelemmel és kölcsönös lemondással a közös boldogságon dolgozhatik. Olyan, mint a jó termõföld:

csak azt adja vissza megsokszorozva, amit beléje vetnek.”   Nagy Endre
Újságunk munkatársának Mócsány Georginának és Bablena Ferencnek

sok boldogságot kívánunk házasságkötésük alkalmából.
A Rimóci Újság munkatársai
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Az elmúlt években többször is írtunk róla, hogy a hajdani Klubkönyvtár, majd Dr. Manga 
János Közösségi Ház újból átalakul, megújul. A pályázatot elsõ körben 2008-ban a Rimóci 
Kobak Egyesület adta be, mellyel 2009-ben jogot szerzett a pályázat második fordulójára is. 
A támogatási határozatot 2010-ben érkezett, mellyel az Egyesület 52.141.304 Ft-ot nyert el 
a közösségi ház bõvítésére, felújítására és eszközbeszerzésére. 
A támogatási határozat szerint elnyert összegek részletezve:

- felújításra, bõvítésre, korszerûsítésre: nettó 33.945.921 Ft
- kisléptékû infrastruktúra fejlesztésre nettó 1.519.588 Ft
- eszközbeszerzésre nettó 5.703.534 Ft
- egyéb elszámolható kiadásokra 544.000 Ft. 

A tavalyi évben végül elkészültek a végleges építési tervek, az év elején megkaptuk a 
jogerõs építési engedélyt is és kezdõdhetett a közbeszerzés. A 
közbeszerzés útvesztõjében Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna 
közbeszerzési szakértõ volt segítségünkre. Az õ munkájának 
köszönhetõen az Egyesület - a Közbeszerzési Szabályzat elfogadását 
követõen - eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le. A kötelezõ 
Bíráló Bizottság tagjai voltak még az elõírásoknak megfelelõ 
szakértelemmel (pénzügyi, mûszaki, jogi) rendelkezõ Horváth 
Róbert és Beszkid Andor is. Mindhárman térítésmentesen vállalták az 
eljárás lebonyolítását, amelyet ezúton is köszönünk nekik.
A közbeszerzési törvény szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
került lefolytatásra. Ezen eljárás alkalmazása esetén az ajánlatkérõnek, 
jelen esetben az Egyesületnek olyan gazdasági szereplõknek - legalább 
háromnak - kell megküldeni az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro, 
kis- vagy középvállalkozásnak minõsülnek, és amelyek a szerzõdés 
teljesítésére való alkalmassági feltételeket az ajánlatkérõ 
megítélése szerint feltehetõleg teljesíteni tudják. Mindezek 
figyelembevételével az ajánlattételre három gazdálkodó szervezetet 
kértünk fel, akik a meghatározott idõpontig - 2012.06.05. - 
benyújtották ajánlatukat az alábbi tartalommal: 
1. Az ajánlatot tevõ neve: Diagonál pker Kft.

2. Az ajánlatot tevõ neve: Tarnavölgye 2008 pítõ és Szolgáltató Kft.

3. Az ajánlatot tevõ neve: Koplányi Gábor egyéni vállalkozó.

Az ajánlatok bontását követõen a Bíráló Bizottság átvizsgálta az 
ajánlatokat, melyekben mindhárom ajánlattevõ esetén tapasztalt 
hiányosságokat, így a közbeszerzési törvény elõírásai szerint 
hiánypótlásra szólítottuk fel az ajánlattevõket. A Diagonál Épker Kft. 
és a Tarnavölgye 2008 Építõ és Szolgáltató Kft. eleget tett a 
hiánypótlási felhívásnak, míg Koplányi Gábor egyéni vállalkozó nem 
pótolta a hiányzó dokumentumokat, ezért ajánlata érvénytelen lett. Az 
érvényes ajánlattevõkkel történõ tárgyalásra az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott idõpontban - 2012. június 12-én 15.00. óra - 
sor került. A tárgyaláson az ajánlattevõk nem módosították az eredeti 
ajánlataikat. Az Egyesületnek - a megítélt támogatás alapján - az építési 
beruházásra rendelkezésére álló anyagi fedezete 35.465.509 Ft. Mivel 
a legalacsonyabb összegû ajánlat is magasabb a rendelkezésre álló 
összegtõl, ezért az önkormányzat képviselõ-testületének segítségét 
kértük. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy biztosítja a Rimóci 
Kobak Egyesület számára az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
kialakítására vonatkozó támogatási határozat szerinti elnyert összeg és 
az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás során kapott 
legalacsonyabb ajánlat közötti összeg különbözetét az - önkormányzat 
tulajdonát képezõ - ingatlan felújítását, bõvítését szolgáló beruházás 
során. Ennek köszönhetõen a közbeszerzési eljárás eredményes 
lett, a munkálatokat a Diagonál Épker Kft. nyerte el, akivel 
2012.07.30-án megkötöttük a kivitelezési szerzõdést. A mûszaki 
ellenõri feladatokat Horváth Róbert látja el. A beruházás várható 
befejezési határideje 2013. június 30. Jelenleg az Egyesület 
hitelkérelmet készít elõ, hiszen az elsõ részszámlát októberben ki kell 
fizetnie, hogy az elnyert pályázati támogatásra kifizetési kérelmet 
nyújthasson be. A kifizetési kérelem jóváhagyását követõen kapja meg 
csak a támogatást, hiszen a pályázat utófinanszírozott. A képviselõ-
testület ezen idõszakokra is átvállalta a hitelkamatait, hiszen csak így együttmûködésben tudjuk megvalósítani a település érdekében a 
közösségi tér újjáépítését. Ezúton is köszönjük a képviselõ-testület eddigi támogatását.                                                        

Vincze Nikolett elnök

É
( 3177 Rimóc, Balassi Bálint út 11.) Nettó ajánlati ár: 38.201.103 Ft.

É
( 3123 Cered, Jókai út 19.) Nettó ajánlati ár: 46.449.340 Ft.

( 2694 Magyarnándor, Iskola út 27.) Nettó ajánlati ár: 43.715.657 Ft.

Elkezdõdött az ntegrált özösségi és olgáltató ér kialakításaI K Sz Thátráltatva van.” A Helynök még e szavak hatására sem járult Szeghõ Lajos balassagyarmati épí-
hozzá a bõvítéshez, viszont ekkor megadta az engedélyt a tésszel szakvéleményt is készíttetett, 

„Az összes boltozatok, templom restaurálására. Frank plébános azonban kitartott mely szerint: 
kivéve a karzat felettit, repedezettek, eredeti szándéka mellett: õ ugyanis bõvítést szeretett volna! 
meg vannak indulva […] A szentély Ismét levelet írt Feljebbvalójának. Levelének lényege az volt, 
elõtti boltöv, (diadalív) melynek hogy az építészeti hivatallal karöltve keressenek olcsóbb 
pillérébe a szószék feljárata van megoldást a bõvítésre. Májusban Esztergomba utazott, 
elhelyezve annyira megindult, hogy bemutatta Szeghõ Lajos tervezetét, azt a tervet, amely a 
abból  a záradéknál  a téglák késõbbiekben megvalósult. E hó végén érkezett Rimócra a 
kicsúszással fenyegettek, miért is várva várt engedély: a Helynök jóváhagyta a terveket, s 
azokat jelenlétemben kiszedettem, ne versenytárgyalás kiírását rendelte el. Szeghõ Lajos 
hogy valakire ráessenek. Ugyan itt a balassagyarmati építészmester, a tervek készítõje nyerte meg a 
boltozat nyomássa a falkötõvasat is kiírt pályázatot. Június 13-án kötötték meg vele a szerzõdést, 
elszakította. A további intézkedésig tartalmazta többek között azt is, hogy a rimóci hívek tartoztak az 
hogy váratlanul baj ne legyen, a építkezéshez meghatározott számú igás-, és kézi-munkaerõt 

kötõvas összecsavarolását rendeltem el. A boltozatok biztosítani. Július közepén pedig már álltak az új falak, július 
záradékában faékek találhatók mi nyilvános jele annak, hogy a végére már a tetõ is elkészült. Szeghõ építész augusztus 20-án 

„Ami az építkezést illeti, az már annyira boltozatok már régebben is meg voltak repedve, és elég írta a következõket:. 
elõrehaladott állapotban van, hogy 2 esetleg 3 hét múlva, tehát a helytelenül javítgatták. Az oldal falak különösen a szentélynél 
határidõ elõtt félhónappal készen lessz teljesen.”nagyon repedezettek úgy hossz, mint függõleges irányban. A   A munkálatok 

torony és a karzat körüli falak teljesen jók, azokon repedés nem alatt a miséket a Sipeki úti kis kápolnában tartották. Frank 
látható.” plébános augusztus végén már a belsõ berendezések Esztergomból még e sorokra írt válaszban is elutasítás 

beszerzésére kért és kapott engedélyt Esztergomból. olvasható olyan indokkal, hogy a pénztár kiürült, így 1911-ben nem 
Októberben írt levelében megjegyezte: „A rimóczi templom lehet megejteni a felújítást. Mégis novemberben a rimóci plébános 
építése befejezéséhez közeledik. Már a festõk dolgoznak, s e tett még egy kísérletet. Leírta, hogy „a rimóczi plébánia 
héten befejezik munkájukat. Elérkezett tehát ideje a templomának állapota napról-napra rosszabbodik, és a 
fölülvizsgálat megejtésének, hogy az épület rendeltetésének boltozatból tégla- és vakolat darabok azóta is már többször 
átadható legyen.” hullottak alá és állandóan fenyegetnek aláhullással  felelõsségem A balassagyarmati hivatal végezte el a 

„A munkálatok minõsége érzetében legyen szabad újból fölkérnem Méltóságodat, a vizsgálatot, s megállapították, hogy 
ellen kifogás nincsen.” templomnak az államépítészeti hivatal által történendõ hivatalos Október 20-án pedig megtartották a 

megvizsgálása iránt intézkedni és egyúttal a javítás és az szentelési ünnepséget is, amelyrõl a Nógrádi Hírlap így 
„A rimóczi templomszentelés. A nógrád-megyei okvetlenül szükséges bõvítésre vonatkozó terv és költségvetések tudósított: 

palócz községet ritka ünnepi hangulat lepte el a mult vasárnap. A elkészítésével a balassagyarmati államépítészeti hivatalt 
tavaly még romladozó rom. kath. templomot dr. Frank István megbízni. A templom oly szûk és oly desolált [leromlott] állapotú, 
plébános fáradhatatlan utánajárásából szerzett pénzbõl a nyár hogy a jövõ év folyamán az építkezésnek meg kell történni, ha 
folyamán Szeghõ Lajos építész kibõvítette két oldalhajóval. Ezen csak annak az állapotnak nem akarjuk kitenni egy plébánia híveit, 
megerõsített templomrész benedikálására jelent meg dr. Rott hogy a templom bezáratván isteni tisztelet nélkül maradjanak.” Ezt 
Nándor praelatus kanonok, központi semináriumi rektor. A követõen az állami hivatal szakemberei is megvizsgálták a 
praelatus kanonok fogadására a falu délczeg legényeinek templomot, mégsem történt tulajdonképpen semmi. Ismét levelet 
banderiuma indult szombaton délután a szécsényi állomásra, hol írt Frank plébános, immáron már az 1912. év legelején:
a rimóczi plebános és a szécsényi barátok guardiánja üdvözölték.„Miután a rimóczi templom állapota napról-napra romlik, 
A falu elején a diszkapunál Tóth Bertalan községi jegyzõ intézett 

amennyiben a repedések  különösen a boltozat repedése  lelkes szavakat az illustris vendéghez, hangoztatva a politikai és 
tágulnak.  és napi renden vannak a törmelék hullások a egyházi község egyetértõ mûködését. Megérkezte után mindjárt a 
boltozatról; ennélfogva a templom helyreállítása sürgõssé vált templom megtekintésére indult a fõpap, már itt nyilvánult minden 
és ez évben még végrehajtandó.”  E kérésre a Helynök iránt érdeklõdõ, az ügy szeretetétõl áthatott finom lelke, minden 
valószínûleg utasítást adott a balassagyarmati hivatalnak, akik szavából az igazi Krisztusi szeretet áradozik. Másnap õ 
ezt követõen megküldték a jelentést Esztergomba. Nagyon benedikálta a templomot és õ pontifikálta a nagymisét, az 
rossz állapotban írták le a templomot, viszont a bõvítés ünnepi beszédet Radnay Viktor ludányi esperes tartotta.
indoklására feljegyeztek egy nagyon érdekes indokot is: „A A templom nem volt képes befogadni a környékrõl 
templom ugyanis a hívek jelentékeny száma miatt - különösen összesereglett hívõket. Nemcsak a falu népe jelent meg 
vasár és ünnepnapokon, annyira megtelik, hogy a hívek nem ünneplésdíszben, hanem hintó hintót ért. Az uri vendégeket 
csak a templom hajót, hanem a szentélyt is ellepik, úgy, hogy a mise után vendégül látta a plébános, a 36 terítékû asztalnál 
papság a tolongásban lelkészi functioiban [funkcióiban] üdvözölte a szives házigazda vendégeit, kiknek sorában volt a 

praelatus, Majláth Géza gróf, Nagy Mihály alispán, Scitovszky 
Béla, Balás Barna, Baross Árpád, Balás Ferencz, Máthé Géza, 
Szente Kálmán, s a környéki papság. Az elsõ felköszöntõt 
vendégeire mondta a házigazda, majd a praelatus kanonok 
ürítette poharát a politikai hatóságnak az egyháziakkal való 
egyetértésére, az alispán a praelatusra, Scitovszky a kerületi 
papságra, kiknek nevében Pollák István karancssági esperes 

 válaszolt, Lõrik Béla a távolabról jött papságot éltette.”  
100 év hosszú idõ. Természetesen ez alatt az évszázad alatt is 
szükség volt a templom épületének javítására, tatarozására, 
amit a rimóciak mindig hûségesen meg is valósítottak. Viszont 
nem felejthetjük el, hogy a rimóci templom jelenlegi alakját és 
formáját Dr. Frank István plébános és Szeghõ Lajos építõmester 
tevékenysége folytán, valamint az akkor élõ rimóci emberek 
keze nyomán nyerte el. Köszönjük nekik!
A cikk írásában nyújtott segítségükért köszönetet mondok Urus 
Attila plébános Úrnak, mert lehetõvé tette a kutatást a plébániai 
irattárban, valamit Jusztin Péter történésznek, aki segített a 
latin nyelvû iratok fordításában.                               Benkó Péter

Szeghõ Lajos
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semmibe veszõ freskókat, a lekopott, az enyészetnek szánt burkolatot, Monoki kirándulás
az elporladó sok száz éves fa díszeket. Ugyanakkor átélhettük a 
boltíves termekben a kõkorlátokkal körülvett kõlépcsõn felsétálva a 210 éve született Kossuth Lajos Monokon - bár születésének 
kor, a hatalom és gazdagság kiváltságát. Gyönyörû és szívszorító idõpontja nem biztos, hiszen a bejegyzést tartalmazó tállyai anyakönyv 
látványt nyújtott a palota kápolnájának állapota is.1810-ben elégett. A feltételezett idõpontok közül õ maga szeptember 

A csaknem 3 órás szellemi töltõdés után Tolcsva felé vettük utunkat. 19-ét tartotta a biztosabbnak, ahogy egyik levelében írta:
Útközben a Szerencsi Csokoládégyár termékeivel behatóan „Ugy rémlik elõttem, hogy szeptember 16-ika és 19-ike közt; 
megismerkedtünk, és hazára is felpakoltunk belõlük. Az édességektõl alkalmasint 19-én.”
való káprázatunk eredményeként a megbeszélt idõponthoz képest fél A szülei kisnemesek, úgynevezett „hétszilvafás” nemesek voltak. 
órás csúszásba kerültünk. Tolcsván kis sétát tettünk a pincesoron, Apja, mint uradalmi ügyész került Monokra az Andrássy-családhoz.
fogadónk beszélt a helyi specialitásokról, a tolcsvai szõlõgazdálkodás-Tanulmányait Sátoraljaújhelyen, Eperjesen, Sárospatakon és Pesten 
ról, megmutatta összehasonlításként a spanyol befektetõk által végezte, míg 1824. október 9-én, Sátoraljaújhelyen megkapta ügyvédi 
támogatással létrehozott borászati telepet. Ezek után a fáradalmak oklevelét.
kipihenéseként és éhségünk csillapítására az egyik pincében az estebéd Az 1848-as eseményekben a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, 
következett 3 óra magasságában. A fõfogás, a cipóban sült csülök mellé a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke. 
5 féle bort kóstoltatott velünk vendéglátónk, megfûszerezve a borok A legenda szerint egy öreg rabbi azt jósolta neki, hogy nagy ember 
elõállításának körülményeivel, különlegességük taglalásával. A lesz belõle.
másfél órás pihenõ után indultunk haza.Szellemi vezére volt a nemzeti függetlenségért, a szabadságjogokért, 

A tartalmas, szép kirándulásról 9 óra magasságában érkeztünk meg.a magyar szabadságért vívott 19. századi küzdelmeknek.
Nagyon jó volt együtt lenni!                            Kiss Józsefné igazgatóAz évforduló kapcsán az iskola kollektívája úgy döntött, hogy 

tiszteleg Kossuth emléke elõtt. Így került sor a monoki kirándulásra.
Reggel 7-kor indultunk, elsõ úti célként Monokot megjelölve. 

Megérkezésünkkor az elõre egyeztetett idõpontban nem tudtunk bejutni 
a szülõi házba, mivel a tárlatvezetõ, aki egyben a templom kántora is, 
éppen egy misén végezte kántori teendõjét. Mivel a mi tervünkben is 
szerepelt a katolikus templom megtekintése, ezért csatlakoztunk a 
szentmisén résztvevõ 50 éves osztálytalálkozóra érkezett 
vendégekhez, és a gyönyörû templomban végighallgattuk a misét, 
majd megtekintettük a templomot. Mire visszaérkeztünk Kossuth 
Lajos szülõházához, akkorra értek oda a találkozón résztvevõk is. 

Mi két koszorút is vittünk magunkkal, ebbõl az egyiket ide szántuk. 
Az öregdiákok után mi is megkoszorúztuk a ház falán elhelyezett 
emléktáblát. Ezt követõen megnéztük a házat, és érdeklõdve hallgattuk 
a tárlatvezetõ színes és részletes ismertetését a Kossuth-családról és 
Kossuth Lajosról. A látogatás végén  közösen a találkozó résztvevõivel  
egy Kossuth-nótával búcsúztunk a szülõháztól. Utunk a Kossuth-
szoborhoz vezetett, ahol szintén elhelyeztük a tisztelet és emlékezet 
koszorúját. Innen az Andrássy-kastélyba mentünk tovább. Elkeserítõ 
volt látni a valamikor jobb idõket élt, gyönyörû épület romos voltát, 
ennek a hatalmas értéknek a lassú megsemmisülését: a málló falakat, a 

Jobban nyitni kell a rászorulók felé, nagyobb nyilvánosságot kell, Vendégségben -
hogy kapjon a Gondozási Központ. Ezt csak úgy lehet elérni, ha 

Új vezetõje van a Gondozási Központnak megnyerjük az idõs embereket. A vezetõ feladata az intézmény 
mûködésének törvényszerû biztosítása. Fontos, hogy minél inkább 

Bablena Péternével, a életszerû legyen a gondoskodás, a rászoruló embereknél nincs 
Gondozási Központ új fontosabb. Ott kell élnem velük legalább egy hónapig, látnom kell a 
vezetõjével az álláspályázat napi munkafolyamatokat, aztán majd meglátom. A változásokhoz 
eredményhirdetését követõ mindig nyomós érvek kellenek, és természetesen indokolni is kell a 
héten beszélgettünk. döntést.

A település életében hová helyeznéd a Gondozási Központot?Kérlek, mutatkozz be az 
- Ha az átlag rimóci polgár szemével nézem, aki csak az újságolvasóknak!
ebédhordást, gyógyszeríratást látja, nem lehetett elégedett. Ennél - Bablena Péterné, Huszár 
több kell. Hozzá kell juttatni az idõseket a szakemberekhez, Beáta vagyok. Balassa-
önkéntes alapon. A Gondozási Központnak fontos és meghatározó gyarmaton, 1973. november 
szereplõnek kell lennie Rimócon.9-én születtem. Három éves 
Honnan ered a szociális érzékenységed?koromig Ludányhalásziban 
- Édesanyám 35 évig dolgozott a ludányi otthonban. Én nagyon laktunk, utána pedig Szé-
sokszor bent voltam nála a munkahelyén. Amikor a csényben. Az általános 
pályaválasztásra került a sor, teljesen természetes volt, hogy iskolát is itt végeztem. Egészségügyi szakközépiskolába jártam 
ápolónõ leszek Ludányban. A szociális érzékenységet Salgótarjánba, majd Ludányhalásziban kezdtem el dolgozni. A többi 
édesanyámtól kaptam, örököltem.képesítésemet - 1999-ben felsõfokú gyógypedagógia asszisztens, 
Mennyi idõ kell ahhoz, hogy elmondhasd: jól döntöttél?majd 2009-ben általános szociális munkás diploma - már munka 
- Már most tudom, hogy jól döntöttem. A munkámat egy év után mellett szereztem. 1999-ben férjhez mentem, azóta Rimócon élek. 
tudom megítélni, hogy sikeres-e vagy sem. Az apró sikereknek is A kislányom 11 éves, a férjem, Peti, asztalos vállalkozó.
örülni kell: ezen a pályán nem lehet hirtelen nagyot és látványosat Miért pályáztál a Gondozási Központ vezetõi állására?
elérni. Szeretném, ha a jövõben a nappali ellátás nagyobb - A Rimóci Újságban olvastam a pályázatot és elsõre úgy éreztem, 
hangsúlyt kapna az idõsellátásban. hogy ez a pályázat nekem lett kiírva. Mivel hallgatok a 
Az interjú elkészülte és megjelenése között eltelt egy hónap. megérzéseimre, beadtam a jelentkezésemet. Korábban is rászoruló 
Ekkor újra kérdeztem Bettit, most hogyan látja a dolgokat?emberekkel foglalkoztam Ludányhalásziban. Most úgy 
- Nagyon jó szívvel és örömmel fogadtak a Gondozási Központ gondoltam, hogy az itteni, segítségre szoruló embereket 
dolgozói. Köszönet érte. Nagyon pozitívan érintett, jó érzés volt. szolgálhatom a munkámmal.
Nagyon megkönnyítette a beilleszkedést.Nem tartasz attól, hogy nem rimóci lévén nehezebben megy a 
Mik az elsõ tapasztalatok?beilleszkedés?
- A Gondozási Központ 300 emberre fõz, ez pedig rengeteg idõt - Pont ez az elõny, hogy nem igazán ismernek, és csak azt az 
vesz el nem csak a konyhai személyzettõl, hanem a gondozóktól is. oldalamat ismerik meg, amit megmutatok nekik. Igazából most 
Továbbra is célom, hogy a gondozók feladata a házi gondozás fognak megismerni a valós oldalamról.
legyen, hogy több idõt tudjanak tölteni az idõsek mellett. A nappali Mit kell helyben hagyni, és mit kell változtatni a Gondozási 
ellátásban szeretném, ha az idõsek bejönnének és hasznosan Központ mûködésében?
töltenék az idõt együtt. Jó alkalom lesz erre az õszi-téli idõszak. - A következõ négy hónap megmutatja. A jó vezetõ nem megy fejjel 
Igyekszünk jó és hasznos elfoglaltságot találni az idõs embereknek.a falnak. A bevált szokásokon, módszereken nem kell változtatni. 
Munkádhoz sok sikert és jó egészséget kívánok a Rimóci Újság Viszont változtatni kell azon, ami nem felel meg a törvényi 
nevében:                                                                   Beszkid Jánoselõírásoknak. 

Ipolytarnócon kirándultunk!
2012. szeptember 13-án az alsós gyerekekkel Ipolytarnócra indultunk 

kirándulni. Hogy megtekinthessük az õsnyomokat az IPR-s pályázat révén 
kerülhetett sor. A kirándulást megelõzõ napokon félve kémleltük az eget, 
követtük az idõjárás jelentést, vajon esik-e majd. Szerencsére az idõ kegyes volt 
hozzánk, esõ nélkül úsztuk meg a túrát.

Reggel 9 órakor indultunk, gyorsan szaladt az idõ, hamar megérkeztünk 
Ipolytarnócra. Mivel a 4D-s mozi megtekintéséhez egyszerre csak egy osztály 
fért el, ezért a várakozók a játszótéren múlatták az idõt, a lehetõségek teljes körû 
kihasználásával élveztük a gyönyörû õszi napsütést. Amikor mindenki végzett a 
mozival, csak azután indult a túra a tanösvényen. A gyerekek rácsodálkoztak a 
valamikori dagonyozóban látható lábnyomokra, kétkedve hallgatták, hogy 
amerre elsétáltunk, azt a területet  valamikor víz borította, azon a helyen tenger 
volt. Rengeteg érdekes és értékes információval gazdagodtunk. A séta végén 
még egy, 3D-s mozi várt bennünket.

A színes, változatos és élménydús nap végén kissé elfáradva érkeztünk meg 
Rimócra. A tanulmányi kirándulás, a tanösvénytúra  több környezetórával ért 
fel. Reméljük máskor is nyílik ilyenre lehetõségünk! Kuruczné R. Beatrix alsós munkaközösség-vezetõ

KEDVES VÁSÁRLÓK!

Újra indul a márkatermékek csomagolásának gyûjtése!!! 
Iskolánk tanulói osztálykiránduláshoz felhasználható

pénzt nyerhetnek vele!

A termékek csomagolásán található

 „Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft..." feliratokat

december 31-ig Vinczéné Percze Gizellánál vagy a Hunyadi úton 

lévõ iskolában lehet leadni.

  

A Szent István Általános Iskola újra 

papírgyûjtést szervez!

Mindenféle papírt gyûjtünk, amit mindkét iskola 

épületében le lehet adni.

Az elszállításra várhatóan

november végén kerül sor!

Tegyünk együtt a környezetünkért!

majd a Palóc Néptáncegyüttes táncosai a Dûvõ Együttes Rimócot képviselték kíséretében rimóci táncokat mutattak be. Végül Margit néni 
énekelt még egy rimóci „csokrot” a Dûvõ Együttes kíséretében, 2012. szeptember 8-án Szécsényfelfaluban „Zsák a zsákkal” 
amely tovább emelte a hangulatot, így sokan táncra is perdültek.címmel rendezték meg az idei falunapot, ahol a zsáktelepülések 

Rimóciként büszke voltam, hogy településünk ilyen mellett környékbeli települések hagyományõrzõ csoportjai, 
sokszínûen bemutatkozott, Szécsényfelfalu körjegyzõjeként asszonykórusai is bemutatkozhattak. Községünket a Rimóci 
pedig köszönöm, hogy mind a Kiszenekar, mind Margit néni - a Harmonikás Kiszenekar néhány tagja és Holecz Istvánné, 
késõi felkérés ellenére - szabadidejüket nem sajnálva elvállalták Margit néni képviselte. A rimóciak többször is szerepeltek a nap 
a fellépést, képviselték Rimócot és ezáltal, emelték a folyamán, hogy ízelítõt mutassanak be a rimóci értékekbõl. A 
rendezvény színvonalát.                                       Vincze Nikolett„Kiszenekar” egyedülálló fellépését követõen Margit néni 

éneke varázsolta el a vendégeket és a részt vevõ csoportokat, 

A Kiszenekar mûsora egyedülálló volt
Margit néni és a Palóc Néptáncegyüttes Kamaraegyüttese

rimóci népviseletben a mûsor elõtt
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I. helyezett: A palota õrei csapatMesenap az iskolában
- Gál Enikõ

A hagyományokhoz hûen mindkét tagozaton az idén is - Barna János
megrendeztük a mese napját szeptember utolsó hetében. Ezzel - Molnár Balázs
tisztelgünk Benedek Elek emléke elõtt, aki 1859. szeptember 30-án 

II. helyezett:                      Mesemanókszületett.
- Vizoviczki SzixtinMinden évben igyekszik valami újat hozni ebbe a programunkba. 

Most új elemként jelent meg, hogy a felsõs tanulóink - Czerovszki Réka
osztálytermükbõl különbözõ mesehelyszíneket varázsoltak: királyi - Rácz Elemér
palotát, Tündérországot, Óperenciás-tengert, Banya-zsivány 

III. helyezett:                    Fehérló fiaitanyát. Hangulatos igen kreatív díszletek, sõt stílusosan még 
- Oláh Boglárkajelmezek is készültek.
- Oláh SzilárdA kihívásokat kedvelõk mesés feladatok megoldásával tették 

próbára képességüket: - Rácz Máté
Gratulálunk nekik!Jusztin Edina, Nagy Dolóresz, Ocsovai Ramóna, Percze 

Roberta, Péter Gabriella, Petrovics Anna, Tóth Fanni, Ulviczki A „Mesenap” keretében minden osztályba vendég érkezett, aki 
Petra, Virág Tifani, mesét vitt ajándékba a gyerekeknek.

Szívbõl gratulálunk nekik! Köszönjük, hogy ily módon is támogatják rendezvényeinket, 
Az alsós gyerekek rajzokkal díszítették az iskola folyosóját. A segítve ezzel gyermekeink humánus, valódi értéket õrzõ emberré 

legkissebbek közül Balázs Dorka, Bangó Georgina, Erdélyi válását.
Szabolcs, Farkas Ramóna, Horváth Adrián, Pásztor Andrea, Vendégünk volt:
Szabó Lilla, Szoldatics Karolin, mesemondással kedveskedett Bárány Árpád, Berényi Éva, Jusztin Józsefné, Laczkó Anzelmné, 
társaiknak. Meseszeretetük példa értékû! Pásztorné Percze Gyöngyi, Petrovics Ferencné, Vincze Barna, 

A 3. és 4. osztály tanulói 3 fõs csapatokat alkotva egy érdekes, Valamennyien gazdagabbá váltunk a mesékkel.
mozgalmas vetélkedõn vettek részt. Pócsik Csilla

ISKOLAI HÍREK

az itt lakók használati tárgyait, emlékeit. Itt láthatók Mikszáth Kirándulás
diftériában meghalt kisfia, Jánoska legkedvesebb játékai: a ló, a 

2012. szeptember 7-én kirándulni voltunk a felsõ tagozatos bárányka és a nyúl, amelyekrõl megható-szép novellájában is 
gyerekekkel. Az utazásra az IPR kapcsán nyílt lehetõség. Az megemlékezett.” (Horpács Honlapja.)
iskolánál volt a gyülekezés, mindenki megérkezett idõben, és Miután megtekintettük a múzeumot, a buszok mellett 
így el is tudtunk indulni  9 órakor. Két busszal utaztunk, a letelepedve fogyasztottuk el ebédünket. Majd újra buszra 
hetedikesek külön egy kis busszal mentek, a többi osztály pedig szálltunk, és végül a balassagyarmati Palóc Múzeum kiállítását 
egy 45 férõhelyes buszon utazott. néztük meg. Örömmel néztük a rimóci vonatkozású részeket. 

Utunk célja elsõként a horpácsi Mikszáth emlékház Nagyon tetszettek a nagyszüleik idejébõl való bemutatott 
megtekintése volt. tárgyak, a vezetõ által részletesen taglalt akkori életforma. Az 

„1906-ban épült eklektikus, görögös, neoklasszicista stílusban idegenvezetõ nemcsak részletesen beszámolt arról, mit látunk, 
az író, Mikszáth Kálmán fia, ifjú Mikszáth Kálmán tervei hanem kérdéseinkre is szívesen válaszolt. Ezt sokkal jobban 
alapján. Benne található az író használati tárgyaival, élvezték a gyerekek, több mindent láttak, színesebb volt a 
kézirataival, egyéb emléktárgyakkal, dokumentumokkal kiállítás, nagyobb volt a tér.
berendezett Mikszáth Emlékmúzeum. A kastély parkja Az utazás nagyon jó hangulatban telt, sokat nevettünk, 
természetvédelmi terület. beszélgettünk. Haza, Rimócra 14 óra elõtt érkeztünk. Remélem, 

A nagy író születésének 150. évfordulóján adták át a felújított, lesz még lehetõségünk ebben a tanévben legalább még egy 
bõvített állandó irodalomtörténeti kiállítást. Megtekinthetjük az kirándulásra!                                              
életútját bemutató dokumentumokat, a család fotóit, bútorait, Golyánné Juhász Edina

Hogy ez a tábor nem csak egy hangulatos nyaralás, hanem egy Szegediek palóc-földön sportszakmailag is kiemelkedõ esemény lett, nagyban köszönhetõ volt 
Három a magyar igazság, plusz egy a ráadás. Harmadik annak, hogy a sportcsarnokot gyakorlatilag korlátlanul használhattuk, 

alkalommal tettük gyerekzsivajtól hangossá Rimócot, a már-már így biztosítva azt, hogy mind a szegedi, mind a budapesti kosarasoknak 
menetrendszerûen augusztus végén érkezõ kosarasokkal. A ráadás lehessen akár napi 2-2 edzést vezényelni. Elméletileg így körülbelül 
pedig többféle képen értelmezhetõ. Egyrészt, az elmúlt évektõl egy negyedéves munkát végezhettünk el alig több mint egy hét 
eltérõen, idén nem csak Budapestrõl jöttek edzõtáborba a sport leforgása alatt, gyakorlatilag olyan értékeket sikerült teremteni, ami 
szerelmesei. Másrészt mindenképpen bízunk benne, hogy a falu jövõre sokszor évek alatt sem sikerül. Gondolok itt például a figyelemre, a 
is be fog minket fogadni. fegyelemre, az összetartásra, stb.

Amikor 20 évesen, érettségi után végérvényesen eldõlt, hogy Hosszú oldalakon lehetne sorolni még, miért is volt hasznos ez a 
tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem testnevelésszakán kosaras edzõtábor, és miért tartozunk köszönettel Rimócnak. 
fogom folytatni, szerencsésen éltem azzal a lehetõséggel, amit Andrási Viszonzásképpen két dolgot ígérhetek: a megszerezett 
Balázs barátom ajánlott föl számomra: eljöttem táboroztatni Rimócra. tapasztalatokkal és élményekkel feltöltõdve igyekszünk minél jobb 
Nem csak fontos szakmai tapasztalatokkal lettem gazdagabb, hanem eredményeket elérni a korosztályos bajnokságokban, valamint a lehetõ 
életre szóló élményekkel is. Szinte magától értetõdõ volt, hogy egy legtöbb fórumon ki fogjuk nyilvánítani, hogy a híres palóc 
évvel késõbb ismét a jól bevált forgatókönyv szerint szerveztük az vendégszeretet nem csak turistacsalogató legenda! Remélem, 
augusztusunkat. Eltelt egy újabb esztendõ, mely során megtisztelõ találkozunk 2013-ban is!
kiváltságot kaptam a Szegedi Kosárlabda Egylettõl: a Karolina Köszönettel: Blahó Bence, a Karolina Általános Iskola és 
Általános Iskola és Gimnázium 8 és 12 év közötti lányainak tarthattam Gimnázium kosárlabdaedzõje
kosárlabdaedzéseket. Hosszú hónapok során megismerkedtünk a 
gömbölyded játékszerrel, és elsajátítottuk a játék technikai alapjait. 
Kialakult egy olyan közösség, ahol már érdemes volt csapatépítésben 
gondolkodni, azt pedig már személyes tapasztalatomból tudtam, hogy 
erre a legkiválóbb lehetõség az edzõtábor.

Hol máshol, mint Rimócon?
Sok mindenért tartozunk köszönettel ennek a számunkra igen 

kedves kis településnek, az önkormányzattól kezdve, a szociális bolt 
dolgozóin át, egészen a falu utolsó utcájának utolsó lakosáig. A 
teljesség igénye nélkül had soroljak fel pár felejthetetlen emléket.

A városi gyerekek a budapesti, illetve a szegedi közegbõl 
kiszakadva tapasztalhatták személyesen, mennyire más életvitel és 
mentalitás jellemzõ a kisebb közösségekre. Csak hogy egy példával 
érzékeltessem: volt olyan kislány, aki azt mondta nekem, hogy 
márpedig õ otthon is köszönni fog mindenkinek az utcán, mert 
Rimócon azt tanulta, hogy így illik. Láthattuk, hogy mûködik egy 
kisgazdaság, helyben termesztett zöldségekbõl készült ételeket 
fogyaszthattunk, és ami talán a legemlékezetesebb gesztusok közé 
sorolandó: a szabadidejükben az utcákon kóborló tanítványaink nem 
egyszer érkeztek vissza a vendégházba gyümölcsökkel teli 
szatyrokkal, melyeket ajándékba kaptak.

megértést segíteni, az ismereteket átadni, a már meglévõ tudást Házhoz szállított energia elmélyíteni. A kiállítás bemutatásában jól felkészült helybéli fiatalok 
álltak minden nap 10-18 óráig a látogatók rendelkezésére.Ezzel a címmel kiállítás és bemutató volt Rimócon a 

Több iskolás csoport is érkezett, hogy megtekintse a kiállítást, az Sportcsarnokban és mellette, 2012. szeptember 15. és 29. között. A 
összes látogatók számát körülbelül ezerre becsüljük. kiállítást a CSERFA Egyesület szervezte, és megbízásából a MEGGI 

Ha valaki kedvet kapott az itt látottak alapján, bátorítom, hogy Nonprofit Kft. valósította meg. A kivitelezés anyagi hátterét a CSERFA 
folytassa a tájékozódást. A füzetek továbbra is hozzáférhetõek, a Egyesület által az EU Kulturális és Képzési Fõigazgatóságának 
kiállítást összeállító szakemberek elérhetõek, egyéni érdeklõdésnek EACEA nevû ügynöksége által kiírt pályázatán nyert pénz biztosította. 
megfelelõ szintû és részletességû szakirodalmat tudnak javasolni. (A CSERFA Egyesület a Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért, 
Információkérés és kapcsolatteremtés a cserfa@gmail.com e-mail Rimóc természetesen tagja, Beszkid Andor polgármester úr pedig 
címen lehetséges. alelnöke a szervezetnek.) 

A kiállítás és bemutató 2013 tavaszán újra látható lesz, ugyanitt. A kiírt pályázat fõ célja a testvértelepülések hálózatának 
Örömmel várunk minden érdeklõdõt. kialakítása és mûködtetése. Minden pályázónak választania kellett egy 

Jávor Károly elnök CSERFA Közhasznú Egyesületkiemel témát, amire a tervezett rendezvények szervezõdnek. 
Egyesületünk pályázatához a „Megújuló energiákkal Európa 
kistelepüléseinek megújulásáért” címet választotta. 

A világban és Európában megfigyelhetõ folyamatok láttán úgy 
érzem, hogy az önellátás/önfenntartás képessége máris felértékelõdött. 
A közeli jövõben pedig nélkülözhetetlenné fog válni.

A családoknak, a vállalkozásoknak, de az országnak is hõ- és 
elektromos energiára kell a legtöbbet költenie. Ezért kézenfekvõ, hogy 
az energia önellátással érdemes komolyan foglalkozni, hiszen ez által 
jelentõs költséget takaríthatunk meg.

Az a tapasztalatom, hogy a megújuló energiákkal, az ezeket 
hasznosító eszközökkel, a várható költségekkel és megtérülésük 
idejével kapcsolatban sok a hiányzó, illetve téves információ. Ezért az 
elnyert pályázati pénz jelentõs hányadát egy olyan kiállításra és 
bemutatóra fordítottuk, ahol életnagyságban és mûködés közben 
láthatóak azok az eszközök, amelyek munkára fogják a nap, a szél és a 
biomassza energiáját. Ezen kívül rendkívül ötletes szemléltetõ 
eszközökkel igyekeztünk egyszerûen és közvetlenül bemutatni a 
megújuló energiák hasznosításának mechanizmusát, folyamatait.

Színes füzetek és nagy plakátok, animációs filmek voltak hivatva a 
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
„Ismerem jól az utat, lám,
gyere hát ide megmutatnám:
amerre a játékok útja,
arra van az okosság kútja.”       Nándy Stefánia

Újra szeptember
Az oktatási intézmények számára az újév szeptember-ben 

kezdõdik. Így vagyunk mi óvodapedagógusok is, hiszen augusztus 
végén, pénteken lezártuk az elmúlt nevelési évet és szeptember 
elsején már indítottuk a 2012/2013-as tanévet. 

Csoportbeosztás, nevelési tervek,  család látogatások, új 
gyerekek fogadása, szükséges felszerelések átrendezése, 
felmérések, egyéni fejlesztési tervek készítése, sok-sok munka 
ami elõttünk tornyosul. 

Szeptemberben 76 beíratott óvodás gyermeket fogadtunk a három 
csoportban. Az óvoda kihasználtsága 100 %-os. Ilyen magas 
gyermeklétszám a 2005/2006-os tanévben volt utoljára, azóta a 
gyerekek létszáma fokozatosan csökkent.  76 gyerekbõl sajnálatos 
azonban, hogy 68 gyermek hátrányos helyzetû családban él, ahol a 
szülõk jövedelme olyan kevés, hogy gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak. 8 gyermek az aki napi 269 Ft-ot fizet az 
étkezésért.  58 gyermek halmozottan hátrányos helyzetû s így 
óvodáztatási támogatást kap. 

Keddi napokon logopédiai fejlesztésben 16 gyermek részesül. A 
két SNI-s gyermek fejlesztését Virágné Csábi Adrienn végzi. 

Délután folyamán lehetõség van hitoktatáson és ovi-focin való 
részvételre. 

Csoportbeosztások:
Cseresznye (nagy) csoport: 26 fõ

Óvónõk: Boldog Bernadett
Molnár Lászlóné

Dajka:     Jusztin Béláné
Körte (középsõ) csoport: 25 fõ

Óvónõk: Virágné Csábi Adrienn
Kiss Renáta

Dajka:    Pásztorné Jusztin Anita
(2 órában adminisztrátor)

Alma (kis) csoport:  25 fõ
Óvónõ:  Pásztorné Percze Gyöngyi
Ped. asszisztens:  Koczka Anett
Dajka: Tóth Lászlóné

Augusztus óta az óvodai konyha megszûnt. Az étkeztetést 
Gondozási Központ látja el.

Remélem ebben az évben is élményekben gazdag, tartalmas 
napok várnak ránk.                           Molnár Lászlóné óvodavezetõ

Tök jó nap

2012. szeptember 27-én a délelõtt folyamán az udvaron 

vidám, tréfás vetélkedõt szerveztünk a gyerekek részére. Az 

idõjárás is kedvezett nekünk, így minden eltervezett játékra 

sor kerülhetett. 

Reggel hatalmas madárijesztõ várta a gyerekeket az udvaron, 

melyet a késõbbiekben körbe táncoltunk. Sor került tökkerülõ 

versenyre, de ugráltunk töktõl-tökig, vagy futottunk tökország 

kincseivel, sõt még a 'mocsáron' is átgurítottuk a tököt. 

Ebédre nagyon elfáradtunk, de tõk jól szórakoztunk.

Most is ott voltunk
Az idén megrendezett 5. fõzõversenyen a 

Nyulacska Óvoda mind a 9 dolgozója részt 

vett. Minden évben törekszünk arra, hogy 

hagyományos, tájjellegû étel kerüljön a zsûri 

asztalára és a vendégek tányérjára.

Ez alkalommal fehér 'siflis' babot és krumpli 

laskát készítettünk. Egész délután sütöttük 

a laskát a nap végére mégis voltak olyan 

emberek akik már nem tudták megkóstolni. 

Rimóci Szüreti
Össze lehet foglalni az idei szüretit gyorsan, pár szóban?

Persze: fõzõverseny, borverseny, pálinkaverseny, 
felvonulás, kisbíró szövege, Marci bemutatója.

De aki ott volt, az tudja, hogy emellett nagyszerû 
kikapcsolódásra, beszélgetésekre, nevetésre, találkozásra, 
közösségi életre adott lehetõséget. Nem egy eltúlzott, 
agyonszervezett vagy reklámozott rendezvény volt, de ahogy 
Magyarországon sok helyen, úgy nálunk is tudják, hogy a 
szüreti az egy fontos esemény a falu életében, a nélkül nem 
múlhat el az év. Nem lehet, hogy a kisbíró ne emlegesse fel az év 
jó és rossz emlékeit, hogy a hintón ülõk között ne gondolkodjunk 
el, hogy az a lány kinek a lánya, vagy az a fiú kinek a fia, hogy a 
szõlõs lányok ne azon morfondírozzanak, hogy õk mikor 
ülhetnek majd hintóra. Rimócon már hagyománnyá válik ezek 
mellett az éltetõ étkek és italok versenye, ami sosem a vérre menõ 
versengésrõl szólt, inkább arról, hogy mindenki megmutatja, 
hogy mit tudott létrehozni az elmúlt évben. A rimóci emberek itt 
egy kicsit megmutatják magukat, és megnézik a másikat, 
visszatekintenek az elmúlt évre.

Idén volt tombola, mindjárt kettõ is, az egyik a 32 lapos 
tombola volt, fõdíja egy 10.000 Ft értékû boros készlet volt, 
emellett felajánlások és pár apróság került kisorsolásra, a 
másikkal pedig Marci bemutatójára lehetett öt fõnek egy-egy 
kört nyerni. Az idei borverseny már a 17. volt a sorban, tizenkét 
nevezõ küldött be bort, összesen 15 félét. Harmadik helyezett 
Szabó Vilmos (Balassi út) lett, második Rigó Ferencné (Akácos 
út), a gyõztes pedig Szabó János (István király út) bora lett. Az 
elsõ pálinkaversenyre szintén sokan, 11-en adtak le pálinkát. A 
harmadik Vincze Tibor (Varsányi út) lett, második Rimóc 
Község Önkormányzata, a gyõztes pedig Mócsány József (Bem 
apó út) 22 éves szilva pálinkája lett. Az 5. fõzõversenyre 9 csapat 
nevezett, a harmadik helyezett a Képviselõ Testület lett, 
második a Rimóci Ifjúsági Egyesület, a gyõztes pedig a Szent 
István Általános Iskola, vagy ahogy a zsûri mondta, a tanárok 
lettek. A versenyeken indulók Talpai Zsanett által készített 
kerámia emlékeket kaptak (gyertyatartót, stampós poharakat és 
fakanáltartót), a borverseny fõdíja egy Miska-kancsó készlet 
volt, a pálinka versenyé egy kerámia pálinkás készlet, a 
fõzõversenyé pedig az arany fakanál mellett egy gázégõ volt. A 
fõzõversenyen eladott kóstolójegyek és ebédjegyek árát a 
csapatok a fogyasztással arányos módon kapták vissza. 
Összesen 230 db kóstoló és 173 db étkezési jegy kelt el, ezen a 
módon a legtöbb bevételt a Rimóci Ifjúsági Egyesület szerezte.

A szervezõk nevében köszönetet illeti a borversenyre és a 
pálinkaversenyre beérkezett italok gazdáit, a zsûriket, a 
fõzõversenyre nevezett csapatok minden tagját és a fõzõverseny 
zsûrijét, az elõkészületben segédkezõ köz- és társadalmi 
munkások seregét, az ajándéktárgyak készítésében nagyszerûen 
bizonyító Talpai Zsanettet és Bablena Feri bácsit, a 
felvonulásban résztvevõ lovasokat és hintókat, kocsikat 
vezetõket, a hintón ülõ párokat, a szõlõs lányokat, a boristent, az 
aprókat, akik a menethez csatlakoztak, a bolondokat, akik 
színesítették azt, a Rezesbandát, a kisbírót, a szöveget író 
Beszkid Jánost, a polgárõröket, a hangosítást intézõket, Vincze 
Marcit, az embereket, akik türelemmel viselték a bemutatót, a 
vásárlókat, akik kóstoló és étkezési jeggyel támogatták a sütést-
fõzést, és a szüretit élvezõk nevében írom, hogy köszönet a 
szervezõknek, akik lehetõvé tették és megvalósították idén is a 
szüretit.

Bablena Feri

IFJÚSÁGI NYÚZ
"Majd a festék eltakarja..."

A szeptember munkával telt el. Miután átadták számunkra az 
ÁFÉSZ raktár kulcsait, és el lettek falazva az ajtók, a fiatalok 
hozzájuk méltó fiatalos lendülettel kezdtek a munkához. Elõször is a 
korábbi meszes festéket kezdtük el lekaparni, amivel sok helyen 
maga a vakolat is lejött, ezért többször kellett javítani a falat, mint 
terveztük. Miután ez kész lett, mindenki spaklit ragadott és a glettet 
vittük fel a falra. Vásároltunk tapétát, amivel a termeket körbe is 
ragasztottuk, az egyik falat hófehérre festettük, ez lesz a vetítõ-fal. A 
belsõ nyílászárókat lecsiszoltuk, alapozóval bekentük, és lefestettük. 
A kéményt kitakarítottuk. Mostanra Bablena Péter beszerelte az új 
bejárati ajtót, amit õ készített, reméljük kívül tartja a rosszat és belül a 
jót. Péter ezen felül egy nagy sarokasztallal támogatta meg az 
egyesületet, amit nagyon szépen köszönünk neki, a számítógépeken 
kívül társasjátékok számára is ideális lehet az új bútordarab. A festéssel 
fogjuk folytatni a munkálatokat, mihelyst kitaláltuk a megfelelõ 
dizájnt. Idõ közben át kellett költöztetnünk az eszközeinket és 
minden ingóságunkat a Közösségi Házból, így már kicsit szûkösen 
vagyunk, de legalább a termek berendezése is kezdetét vette.

"Egy kakaósat, egy almásat és egy ilyen fura szõlõset kérek!"
A szüretin idén is desszerttel készültünk, egyesületünk nõi tagozata 

nagy elszántsággal készítette a palacsintát legalább ötféle ízesítéssel, 
amit a zsûri értékelt is, mert sikerült a második helyet 
megszereznünk. Így már van egy különdíjunk, egy arany és egy ezüst 
fakanalunk, jövõre igyekszünk a készletet teljessé tenni, és a bronz 
fakanalat is megszerezni! A palacsintákkal a közönség elismerését is 
kivívtuk, így a tavalyi sikerünket megismételve, idén is mi szereztük 
a legtöbb bevételt a kóstoló és étkezési jegyekbõl. Összesen 69 
kóstoló- és 29 étkezési jegyet kaptunk, ezen túl, mivel nálunk a sor még 
éjszaka is állt, akadt aki készpénzért volt kénytelen palacsintához jutni. 
A lányok kb. 180-190 darab palacsintát készítettek, 70 db tojás fogyott 
el. Az egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy a lányok dönthetik el, 
hogy a jegyekbõl származó bevétel milyen célra legyen elköltve. Az 
egyesület nevében köszönetet mondunk azoknak a tagoknak, akik a 
szüreti felvonuláson részt vettek (akár hintón, akár a bolondosok 
között) illetve a finom palacsinta megalkotásáért.

"Nyuszó és Jácint verhetetlen."
A III. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság 9. fordulójával a 

versenysorozat 3/4-e ért véget. A biliárd fordulót Vincze Zsolt (Fice) 
nyerte, így a második helyen szilárdította meg helyzetét, mondhatni 
üldözõbe vette a tõle még mindig 9 ponttal vezetõ Horváth Istvánt. A 
póker fordulót Percze Gábor nyerte, és a többi induló is (érdekes 
helyezésének köszönhetõen) izgalmassá tehetik a verseny végét, bár 
Szoldatics Jácintot úgy tûnik már csak matematikai esélye van 
bárkinek is leelõzni a pontversenyben. Sajnos az év vége felé egyre 
kevesebben veszik rá magukat, hogy eljöjjenek a versenyre, ez persze 
magyarázható azzal, hogy a korábbi versenyeken nem értek el 
összesen annyi pontot, hogy reménykedhetnének a díjazott 
helyezésekben.                                                              Bablena Feri

Az Ifjúsági Egyesület tagjaiból álló ,,bolondos’’ csoport a szüretin
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Szüreti szöveg 2012. szeptember 22.
1.  Vidámsággal legyen tele ez a hajlék,

Csendességben legyünk, hogy beszédem halljék.
Nagyon jó, hogy Isten megint megadta,
Elérkezett újra a szüreti napja.

2.  Kedves Rimóciak jó napot kívánok,
Én most maguk elõtt szószólóként állok.
Szólok majd egy-két szót alvégrõl, felvégrõl,
Beszámolok majd elmúlt egy évrõl.

3.  Nem közölte azt sem rádió, sem tévé,
Egy éve megjelent a rezesbanda cédé.
Nagy sikert aratott, sok nóta van rajta,
Aki elsõnek vett, az dedikálva kapta.

4.  Azt azonban a Rimóci Újság is hírül adta,
Idén már kilencven éves a Rezesbanda.
Igazán jól tartja magát minden tagja,
Mert a sok fújás a tüdõt is tágítja.

5.   A Rimóci Újsággal már sok minden megesett,
12. Tíz forint darabja, húsz annak a párja,

Például, hogy húsvét hétfõ keddre esett.
Aki nem vesz cserepet, az ne nagyon babrálja.

De az idei aztán mindenen túltett,
Azt is el lehetne mondani itten

Idén a feltámadás is csúszott vagy két hetet.
Az Erzsébet tér felõl nem jöhet az Isten.

6.  Kilencven a banda, száz éves a templom,
13. Tavaly imádságot kértünk a tv-be,

Enni, inni erre mindig van alkalom,
Az idén aztán imádkozhatunk érte.

Össze-vissza van minden, mint a naptárban,
Most a Rimóci tv-nek se híre se hamva

Feltámadás késõbb, Kisasszony nap elõbb van.
Mikor lesz megint, azt az Isten se tudja.

7.   Az is megeshet, hogy az évszám téves, 14. Nézem a tévét és mit látok, mit látok,
De a külsõ megálló kb. kétszáz éves. Vetélkedni látom a Beszkid Márkot,
Hátha hoz újat a jövõ szeptember, Nem tudom a banda neki mit fizetett,
Aki ígérni sem tud, az ne legyen polgármester. Hogy ilyen reklámot ingyen intézett.

8.  Annak mindnyájan örültünk, de nagyon, 15. Sajnos arról kell itt nekem beszámolni,
A polgármestert kitüntették a megye napon. Nem sikerült Márknak talpon maradni.
Így ismerték el a jó húsz év munkáját, Nem tudjuk a süllyesztõben mire esett,
Megkapta a megye legnagyobb díját. Csak azt, hogy Márk igen talpra esett gyerek.

9.  Andornak, mint látták, Szent István napjára, 16. Sokan ültek buszra, pattantak kengyelbe,
Õsz borosta ült ki mind a két arcára. Elment egy busz nép idén is lengyelbe.
Le kellett hogy üljek, hoztam is egy széket, Tudtam én azt a szívemben legbelül,
Régen nem hallottunk ily szõrös beszédet. a doktor nõ énekelni is tud lengyelül.

10. Bizony a szõrös arca nem volt véletlen, 17. Szólt ott rimóci csárdás és lengyel polka,
Úgy hallottam beállt színésznek a lelkem. A sok tûzoltó csak a vodkát hordta.
Azon töröm már a fejem egy ideje, Keresték a magyarok jó kedvének okát,
Hogyan lehet neki mindenre ideje. Hát nem megitták az összes citromos vodkát?

11. Sok hírt lehet hallani, nemcsak egyet-kettõt, 18. Azt még álmomban sem gondoltam volna,
Árulta a plébános a parókia tetõt. Hogy a rimóciaknak bejön a citromos vodka.
No nem az egészet, csak a bontott cserepet, A vendéglátók elõtt, le a kalappal,
Vehetett mindenki, akinek csak kellett. Hoztak is a falunapra egy nagy kartonnal.

Molnár Ákos kisbíró

Szép Cintia és Percze Kristóf Laczkó Laura és Beszkid Arthur Vanya Bernadett és Beszkid Máté

A pálinkaverseny résztvevõi a polgármesterrel A fõzõverseny résztvevõi a zsûrivel és a polgármesterrel

Népviseletbe öltözött szüreti felvonulókA fõzõverseny zsûrije

A 17. Borverseny résztvevõi Beszkid Andor polgármesterrel és Szabó Ferenc borbíróvalSzõlõslányok

Szüreti képekben 2012. szeptember 22. szombat



RIMÓCI ÚJSÁG8 RIMÓCI ÚJSÁG 92012 OKTÓBER2012 OKTÓBER

19. Hogy ne ismerjék fel a lengyel nõket, 31. Azt a szurkolóktól hallottam a minap,
Déska Margit rimóciba öltöztette õket. Vadonatúj mezben kapott ki a csapat.
A bíróné lelkem rojtos menyecskébe, Jöhet hozzánk Keszi vagy éppen Ipolytarnóc,
Belopta magát a rimóciak szívébe. Akkor azt kiálltom: hajrá Rimóc!

20. Sok országból jöttek, Istennek hála, 32. Elmondom õszintén, az is meghatott,
Nemzetközi lett a Palóc Szõttes Gála. Árva Robi elismerõ oklevelet kapott.
Jöttek Vörösmartról, és Kupuszináról, Igazi sportember, valóban jó barát,
No és ne feledkezzünk el Kalondáról. Nem balhézik, csak csendben teszi a dolgát.

21. Csak most tudtam meg és többé már nem tabu, 33. Az idén szabadjon újra elmondanom,
Kupuszina a legdélebbi palóc falu. Nem lankadt nálunk a polgárõr mozgalom
Örültünk neki, hogy itt jártak mi nálunk Amióta megcsináltál nekik a ketrecet,
Bennük új, palóc testvérekre találtunk. Marcsi írja a szolgálati perceket.

22. A Csík Zenekar is szerepelt a Gálán, 34. A polgárõröknek nincsen hegy, se árok,
Álltak is az autók, egymás hegyén-hátan Ott parkolnak majd a hegyi kerékpárok.
A fõdíjat pedig idén Rimóc nyerte Reggel hatkor itták az elsõ pálinkát,
Összes szomszédokat mind kenterbe verte. Azóta egyfolytában a sátrat állítják.

23. Aki nem tudja, ne dobjon rám követ, 35. A katlanba többet nem kerül slambuc,
Hogy itt járt nálunk a kínai nagykövet. Reggel fél ötkor megint van busz.
Meg vagyunk elégedve ezen a téren, A VOLÁN is adott egy esélyt az utasnak,
Hozhat ide hatszázezret minden héten. De hajnali fél ötkor hányan utaznak?

24. Hozott õ pandamacit néhány párat is, 36. Hallottunk mi már Szécsényrõl is eleget,
Meglátogatta nálunk a gyerekházat is, Talán átépítik a szennyvíz telepet.
A lóvét szívesen látnánk máshol is, Nem tagadhatjuk, hogy szagok azért vannak,
Ilyen pénzes kínai jöhet máskor is. Nincs csatorna szaga a baba szappannak.

25. Nem csak egy hírt mondok, hanem mondok százat, 37. Emberben és fában mély nyomokat hagyott,
Újra átépítik a Közösségi Házat. Valaki letojta a pihenõ padot.
Újra Szabó Vilinek jutott a munka, Szégyellheti magát, aki ezt tette,
Átadás is lesz talán egy év múlva. Pattogjon ki neki az összes hátsó fele.

26. Talán a kultúrház dolgát végleg megoldják, 38. Károkozó annyi sok van akár a nyû,
Mert évek óta csak toldozzák, foltozzák. Hajakban tetû, a földeken parlagfû.
Jó lesz ha elkészül, nagyon bízunk benne, Szemetet meg sokan a határba hordják,
Hogy magas kultúra lakozik majd benne. A Varsányi úton még talicskán is tolják.

27. Tavaly a fõzéskor az ÖNÓ elsõ lett, 39. Nem olyan régen arról szólt a fáma,
Az elsõ hely mellé járt az új épület. Az ifik beköltöztek a régi kocsmába.
Minden idõs ember szívébõl kívánja, A falakra elfogyott több vödör festék,
A rimóciakat még sokáig szolgálja. Együtt sokkal jobbak a hideg, õszi esték.

28. A Gondozási Központon néha még tûnõdök, 40. A fiatalok igazi bocsások lettek,
Új lett a ház, új lett a konyha, új lett a fõnök Igaz, hogy versenyre még egyszer sem mentek.
Az újházban a hely sok is, kevés is, Bicikliztek, jártak egy-két gyalogútnál,
Meg aztán újházi a tyúkleves is. Fekete Dávid eltévedt a Dobos-kútnál.

29. A pályán a helyzetek nem sokat változtak, 41. A DJ Von Fice nem egy furcsa szerzet
Festék híján a kapufák tovább rozsdásodtak. A dj-k versenyén bronzérmet szerzett.
A szertár épülete is ígéret maradt, Pókerben a Csizi nem nyert milliárdot
De nem épülhet fel minden egy év alatt. Horváth István nyerte meg a billiárdot.

30. Kómár Gabi újra edzõ s komiszár, 42. Azt mondom emberek, ez így az igazi,
Barna bacsi szerint is kevés a sportszár. Volt már az idén vagy ötször is lagzi.
Nos, kedves focisták, hogyan lehet gyõzni? Az utolsó lagzinál történt egy kis baki
Egyszerû a képlet: gólokat kell lõni. Bablena Feriékhez betört valaki.

43. Elvittek egy gyûrût és sok minden mást is, 51. Van arról valakinek halvány fogalma,
A tettesek talán meglopták egymást is. Mennyit nõtt tavaly a patika forgalma?
Tanúság: amíg várunk a táncra, Talán csak nem ment el teljesen az eszünk,
Addig is vigyázni kell a võlegényes házra. Hogy orvosság helyett kõolajat eszünk?

44. Itt van nálunk nem csalás, nem ámítás, 52. Kötöttem csokrot, és kötöttem pántlikát,
Ez a fain és érdekes kiállítás.

Mindenki otthonában fõzi a pálinkát.
A kiállítás ingyenes, nézheti mindenki,

Gyöngyi Bözsinél is, az Istennek hála,
De lóvét a tüzelõdre úgysem ad senki.

Még mindig jól mûködik a bögre csárda.

45. Most már a cigánygyerek sem allergiás,
53. Zúg a traktor, mélyen szánt az eke,Hanem inkább õ is bioenergiás.

Mindennapos vendég õnála a Beke.Nagyon jól tudja a cigányember fia,
Jó üzlet a szesz is, gyorsan egykettõre,A lopott fa is megújuló energia.
El is fogyott egy hektó savanyú lõre.

46. Azért azt szó nélkül idén sem hagyhatom,
Nyolc-tíz roma fekszik lenn a patakparton. 54. Gyöngyi Bözsi néninek magas a cukorja,
Aki nem dolgozik, ne is egyen-igyon, Amióta valaki a kecskéjét ellopta.
Az állam ezért pénzt soha ne adjon. A kecsketejecske volt a gyógyszere,

Hogy száradna le a tolvajok keze.
47. Fenn a Magashegyen dübörög a nóta,

Az áramszedõ kampót dobd a villanydrótra.
55. Úgy hallom a tévében, nem sokára,A roma a munkát taszítja magától,

Újra indul majd a Fölszállott a páva.Azt mondja: el vagyok tiltva a közmunkától.
Bár a felvételek igen sikerültek,

Nálunk a pávák már szanaszét repültek.48. Tavasszal jelent meg KOBAKnak a könyve,
Benne van harminc év mosolya és könnye.
Igényes és szép lett, ez volt hallható, 56. Valaki haragszik, hogy bekerült a versbe,
Akit érdekel, még ma is kapható. Más pedig haragszik, hogy nem került bele.

Szüretis jókedvnek ne legyen határa,
49. Herencsény után Pilinyben is jártunk,

Akinek nem inge, ne vegye magára.
Ahol megvallottuk hitünk s magyarságunk.
Abban biztosan egyetértünk emberek,

57. Kedves rimóciak, tisztelt gyülekezet,
A legjobb energia maga a szeretet.

Ily híreket hozott az idei szüret.

Nem hagytam ki sem az orvost, sem a papot,50. A nyár derekán a Rimóc tábla alatt
Kívánok mindenkinek további szép napot!A kedves nyuszinak még haverja is akadt.

Népviseletben még mikrofont ragadott,
Sokakban pedig kedves emléket hagyott. Viszont látásra 2013 szeptemberében!

A szüreti felvonulás szine-java
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